
ASTROLOGIE PERSOONLIJK 
 

kennismaking met astrologie en 
je eigen geboortehoroscoop 

 
 
Astrologie is een bijzonder instrument om jezelf 
en anderen beter te leren kennen. Het geeft je 
al snel inzicht in iemands temperament, behoef-
tes, potenties en ontwikkelingsmogelijkheden. 
 
 

In een serie van vier dagen maak je op een concrete en persoonlijke manier kennis met astrologie en jouw 
geboortehoroscoop, zonder een ingewikkelde en tijdrovende cursus te hoeven volgen. De workshops zijn 
vooral ervaringsgericht en bieden niet alleen kennis en inzichten, maar ook praktische tools die je direct 
kunt gebruiken in je dagelijks leven.  
 
 

Wat kun je verwachten? 
Je krijgt uitleg hoe een horoscoop in elkaar zit, wat je hier wel en niet uit kan halen, beknopte informatie 
over de betekenis van de dierenriem en de planeten, en wat dat betekent voor jou persoonlijk.  
Ook kijken we welke thema’s er op dit moment bij jou actueel zijn en om aandacht vragen, en doe je con-
crete ervaringen op aan de hand van oefeningen en opstellingen, zodat je een gevoel krijgt hoe dit in je 
dagelijks leven tot uiting komt. Een mix dus, van theorie en praktijk, van kennis opdoen en ervaren.  
 
Jouw horoscoop is een krachtig instrument om inzicht te krijgen in gewoonten en steeds terugkerende 
thema’s en de invloed die dat op je leven heeft. Met de inzichten die je aan de hand van opstellingen op-
doet kun je bewuste stappen zetten om anders met dingen om te gaan en meer rust te vinden.  
 
 

Voor wie? 
Deze workshop is voor iedereen die wil kennismaken met astrologie, het werken met opstellingen, je eigen  
horoscoop en de mogelijkheden van de astrologie. 
 
 

Door wie? 
De workshop wordt geleid door Hans Planje en Karin van der Vaart. 
 
 

Data:  zondag 15 en 29 maart, 19 april en 3 mei 2020. 
 
 

Locatie:  Centrum Mens & Intuïtie, Stovestraat 25, 3811 KA Amersfoort. 
De locatie ligt middenin het centrum, op 15-20 minuten lopen van het station. 
 
 

Prijs:  Deelname aan deze cursus kost € 360,-  * 
Dit is inclusief je geboortehoroscoop en toegang tot een besloten forum waarop achtergrondinformatie te 
vinden is, ervaringen met elkaar kunnen worden gedeeld en vragen kunnen worden gesteld.  
* Betaling in termijnen is bespreekbaar. 
 
 

Informatie en aanmelding: 
Hans Planje: info@hansplanje.nl 053-4772532 
Karin van der Vaart: info@karinvandervaart.nl 06-47980503 
  



INHOUDELIJKE THEMA'S:  
 
 

Jouw persoonlijke geboortehoroscoop 
 

Je kunt jouw geboortehoroscoop beschouwen als een persoonlijke wegwijzer op je levenspad. Hij toont een 
energiepatroon, waaruit jouw potenties, achtergronden, thema's, ontwikkelingsmogelijkheden en tijden van 
verandering kunnen worden afgelezen. 
Maar jouw horoscoop zegt niets over hoe je bent; hij geeft alleen je mogelijkheden aan. Je bent vrij om zelf 
te kiezen wat je ermee doet in je leven. Wij zijn voortdurend bezig onze horoscoop in de wereld om ons heen 
uit te drukken. 
Een astroloog kan m.b.v. je geboortehoroscoop antwoorden geven op algemene levensvragen, zoals be-
roepskeuze, relaties, gezondheid, onderhuidse weerstanden en angsten, spirituele ontwikkeling, e.d. 
 
 

De vier elementen 
 

Met beide benen op de aarde staan, nattigheid voelen, je hart luchten, in vuur en vlam staan... 
Onze taal zit vol met de vier elementen! Maar ook in ieder van ons en in onze omgeving zijn de vier elemen-
ten aanwezig. Geen van hen is goed of slecht. Ze vormen de basis van de astrologie en zijn als oerenergieën 
in een voortdurende wisselwerking met elkaar in beweging.  
De onderlinge verhoudingen zijn bij ieder mens verschillend en bepalen ons temperament. Maar zodra we 
een element teveel benadrukken of een element als ongewenst afwijzen, raken we uit balans.  
Wat is jouw temperament en hoe blijf je het best in evenwicht, bijvoorbeeld in stressvolle situaties? 
 
 

De dierenriem als cyclus 
 

De dierenriem kun je zien als een cyclus met twaalf fasen, die elk een eigen karakter hebben en alle even 
noodzakelijk om een proces optimaal te laten verlopen. Het zijn oerbeelden voor een natuurlijke ontwikke-
lingsweg. Denk bv. aan het jaarritme van de seizoenen. Elke fase heeft zijn sterke kanten en valkuilen. 'Ram 
of weegschaal zijn' is maar een klein deel van onze persoonlijkheid; we zijn veel meer dan dat en dragen in 
feite de hele dierenriem in ons... 
De cyclus van de dierenriem kan gebruikt worden als meetlat voor veranderingsprocessen. Als een proces 
stagneert, betekent dat vaak dat een eerdere fase niet voldoende aandacht heeft gekregen of zelfs is overge-
slagen, waardoor het proces verderop vastloopt. 
 
 

Planeten als subpersonen en rollen 
 

In de horoscoop symboliseren de planeten onze innerlijke behoeftes en drijfveren. Ze willen gezien en ge-
hoord worden en vragen erom in het dagelijks leven uitgeleefd worden. Maar we kunnen ze ook beschou-
wen als de verschillende rollen die we in ons leven spelen. Hoeveel contact heb jij met het kind, de held, de 
koning(in), de heks, de krijger, de verleider of de goeroe in jezelf? Wie vervullen hoofdrollen en wie zien we 
niet of nauwelijks op onze levensbühne? 
De plaats van de planeten in de geboortehoroscoop en hun onderlinge verhoudingen geven veel informatie 
over onze persoonlijkheid. Wie zijn we? Wat zijn onze kwaliteiten? En hoe kunnen we onszelf optimaal 
ontplooien? 
 
 

Transits als actuele thema's en levensritmes 
 

Onze geboortehoroscoop is een momentopname van de stand van de planeten. Maar deze bewegen verder 
op hun eeuwige rondes door de dierenriem. Regelmatig komt een planeet op een punt, waar in onze ge-
boortehoroscoop een planeet staat. We noemen dat een transit. Er wordt dan iets 'aangeraakt' en veelal 
ervaren we dat als een gebeurtenis in ons leven. 
Deze transits zijn belangrijke indicatoren voor individuele ontwikkelingsritmes en groeimogelijkheden. 

 


